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ליקוטי מוהר”ן תורה קע”ז:

מעלת הקדיש - ממליכים את ה’
על ידי שמקבלים רצונו:

הזאת	 בתורה	 כותב	 הקדוש	 הרב	
ְוַיְמִליְך	 ְרעּוֵתּה	 כִּ ְבָרא	 י	 דִּ ָעְלָמא	 “בְּ כך:	
מֹו	 בֹוד,	כְּ ִחיַנת	כָּ ַמְלכּוֵתּה.	ַמְלכּות	הּוא	בְּ
ַמְלכּוְתָך	 בֹוד	 כְּ קמה(:	 )תהלים	 תּוב	 כָּ ֶשׁ
ל	 ֶשׁ ְרצֹונֹו	 י	 כִּ ָרצֹון,	 ִחיַנת	 בְּ ְוהּוא	 ֹיאְמרּו;	

פ”א(.	 פאה	 )ירושלמי	 בֹודֹו	 כְּ ֶזהּו	 ָאָדם	
ְרצֹון	 בִּ ה	 ּוִמְתַרצֶּ ק	 פֵּ ִמְסתַּ ָהָאָדם	 ּוְכֶשׁ
ַרְך	 ִיְתבָּ הּוא	 ֶשׁ מֹו	 כְּ ַרק	 ַרְך,	 ִיְתבָּ ם	 ׁ ַהשֵּ
ר	 ִעקַּ י	 כִּ ַמְלכּוֵתּה,	 ַמְמִליְך	 ֲאַזי	 רֹוֶצה,	
ָעְלָמא	 ְוֶזהּו:	בְּ ”ל,	 נַּ ְלכּות	–	ֵמָהָרצֹון	כַּ ַהמַּ

בס”ד

גיליון קל"ב - פרשת וילך / עשי"ת, יום כיפור

תוכן העניינים:

ד כוח עניית אמן של הקדיש יכול לבטל את כל המקטרגים שיש על  האדם   

ד אדם שחוזר בתשובה ועונה אמן כמו שצריך מתכפר לו כל עוונות הברית   

ה כמו שרצונו של אדם זה כבודו כך אצל ה', מי שמקבל את רצון ה’ בכל דבר נותן כבוד למלך 

ה הוכחה מהגמרא שכבוד האדם הוא לקיים את רצונו     

ה האדם צריך להחליט האם הוא ממליך את הקב”ה או את הסטרא אחרא   

ו אם ה’ נותן רק טוב לאדם אז בשביל מה אנחנו מתפללים בכלל   

ו כדאי להשקיע בתפילה ולבקש על הרוחניות כי אז תקבל גם גשמיות   

ז כל רצון עם ישראל במסעות היה לעשות את רצון ה’ ולהגדיל מלכותו   

ז כמו שהאישה הכשרה עושה את רצון בעלה, כך האיש צריך להיכנע לרצון ה’ בכל התחומים 

ח צריך האדם שלא יהיה לו רצונות עצמיים אלא הכל רצון ה’    

ט סיפורים אישיים מחזקים        

ט מעלות רבות לוויתור         

ג



 

ד

י	 כִּ 	– ַמְלכּוֵתּה	 ְוַיְמִליְך	 ְרעּוֵתּה	 כִּ ְבָרא	 י	 דִּ
”ל. נַּ ְלכּות	הּוא	ֵמָהָרצֹון	כַּ ר	ַהמַּ ִעקַּ

רֹוֶצה	ָהָאָדם	ֵאיֶזה	ָרצֹון	ַאֵחר	 ֶשׁ ֲאָבל	כְּ
ֶזה	 ְיֵדי	 ַעל	 ַרְך,	 ִיְתבָּ ם	 ׁ ַהשֵּ ֵמְרצֹון	 חּוץ	
ל	ָהַעּכּו”ם,	ּוְכִפי	 ַנֲעֶשׂה	ַמְלכּות	ֲאֵחִרים	ֶשׁ
ַמְלכּות	 ֵאיֶזה	 ַנֲעֶשׂה	 ן	 כֵּ ָהַאֵחר,	 ָהָרצֹון	
ל	 ְלַבטֵּ ָהָאָדם	 ָצִריְך	 י	 כִּ ַעּכּו”ם,	 ְלֵאיֶזה	
ַרְך,	 ִיְתבָּ ם	 ׁ ַהשֵּ ְרצֹון	 ֶנֶגד	 ְלַגְמֵרי	 ְרצֹונֹו	
מֹו	 כְּ ַרק	 ַאֵחר,	 ָרצֹון	 ׁשּום	 לֹו	 ִיְהֶיה	 ֹּלא	 ֶשׁ
ְהֶיה	לֹו	ָממֹון	 יִּ ַרְך,	ֵהן	ֶשׁ ם	ִיְתבָּ ׁ רֹוֶצה	ַהשֵּ ֶשׁ
ָאר	 ְשׁ ל	 ְוֵהן	כָּ לֹום,	 ְוָשׁ ּוָבִנים,	ֵהן	ָלאו	ַחס	
ִיְרֶצה	ׁשּום	ָרצֹון	ַאֵחר,	ַרק	 ָהְרצֹונֹות,	ֹלא	

ַרְך: ם	ִיְתבָּ ׁ רֹוֶצה	ַהשֵּ מֹו	ֶשׁ כְּ

כוח עניית אמן של הקדיש יכול 
לבטל את כל המקטרגים שיש על  

האדם

את	 לנו	 מסביר	 הזאת	 בתורה	 רבינו	
כמו	 הקדיש,	 של	 העצומה	 המעלה	
שאומר	רבי	יעקב	אבוחצירא	שהאמנים		
ושורפים	 בקדיש	משברים	 עונים	 שאנו	
האדם	 שברא	 והשטנים	 החיצונים	 את	
בעוונותיו,	הרבה	יותר	מתפילות,	לימוד	
שאדם	 חסדים	 וגמילות	 צדקה	 תורה,	
עושה,	ולכן	"גחלים"	זה	אותו	גימטרייה	

כמו	של	“אמן”	)91(.
שכוח	 הקדוש,	 בזוהר	 שכתוב	 “וכמו	
דפרזלא’	 ‘שלשלאין	 משבר	 הקדיש	
ומבטל	לאדם	גזר	דין	של	שבעים	שנה,	
גחלים’,	 עליהם	 ‘ימוטו	 נאמר	 זה	 ועל	
דהיינו	בכוח	עניית	אמן	נופלים	עליהם	
ועל	 ובמהמורות,	 באש	 ונופלים	 גחלים	

החיצונים	 כל	 משתקעים	 הקדיש	 ידי	
בתהומא	רבה”	-	כל	השדים	שיש	להם	
האנשים	 פרצופי	 של	 ותמונה	 מודיעין	
ורק	 החוטא,	 האדם	 את	 מחפשים	
מחכים	לרגע	שה’	יכעס	עליו	קצת	ויסיר	
את	השגחתו	מעליו,	ואז	הם	יקפצו	עליו	

ורוצים	לשתות	את	תמצית	דמו,
עונה	את	האמן	של	 אבל	אם	האדם	
ובכוח	 בהתרגשות	 שצריך	 כמו	 הקדיש	
ים	 זורק	אותם	למצולות	 גדול,	אז	הוא	

האוקיינוס	ומבטל	אותם	ממנו.

אדם שחוזר בתשובה ועונה אמן 
כמו שצריך מתכפר לו כל עוונות 

הברית

עוד	 כותב	 אבוחצירא	 יעקב	 רבי	
“וזה	 אמן:	 עניית	 של	 אדירה	 מעלה	
יק	 ַצדִּ גֹוי	 ְוָיֹבא	 ָעִרים	 ְשׁ ְתחּו	 ‘פִּ שכתוב:	
ֵמר	ֱאֻמִנים’,	ודרשו	רבותינו		אל	תקרי	 ֹשׁ
ללמדנו	 שבא	 אמנים,	 אלא	 אמונים	
ובשובו	 בברית,	 שפוגם	 מי	 שאף	
בתשובה	נזהר	לענות	אמנים,	נמחל	לו	
מה	שפגם	בברית	וייחשב	לו	כאילו	לא	

פגם.
צדיק,	 נקרא	 ברית	 ששומר	 וידוע	
הצדיק,	 יוסף	 התורה	 שאומרת	 כמו	
אומר:	 והפסוק	 הברית.	 שומר	 שהיה	
דהיינו	שהיה	 גוי’,	 ויבוא	 אמונים	 ‘שומר	
מתחילה	כמו	גוי	שפוגם	בברית,	ועכשיו	
נחשב	לצדיק	ששומר	את	הברית,	ותדע	

במה	זכה	לזה?	לפי	שעונה	אמנים”.
איזה	אלו-ה	טוב	יש	לנו	שנותן	לאדם	



 

ה

מתנות	חינם	אין	כסף,	ובמקום	שיעשה	
צומות	 החמורות	 הברית	 עוונות	 על	
שיענה	 מהאדם	 מבקש	 ה’	 וסיגופים,	
אמן	בכוונה	ועם	התלהבות	והתרגשות,	
אז	הוא	נהפך	מגוי	שפוגם	בברית	לצדיק	

שכאילו	לא	פגם	כלל.
כל	זה	מובא	רק	במעט	בכדי	להסביר	
ובגלל	 הקדיש,	 של	 האדיר	 כוחו	 את	
קדיש	 עושים	 אנחנו	 האלו	 המעלות	
הכל	 בתפילה,	 קטעים	 כמה	 כל	 אחרי	
שהוא	 הקדיש	 סוד	 את	 להרוויח	 כדי	

עצום	ונורא.

כמו שרצונו של האדם זה כבודו 
כך אצל הקב”ה, מי שמקבל את 
רצון ה’ בכל דבר נותן כבוד למלך

רבינו	הקדוש	מראה	לנו	בתורה	הזאת	
הקדיש,	 של	 והעצום	 הגדול	 כוחו	 את	
אנחנו	 בעצם	 מה	 על	 אותנו	 ומלמד	

עונים	אמן.
ִּדי	 “ְּבַעְלָמא	 אומרים:	 אנחנו	 בקדיש	
וזה	 ַמְלכּוֵתּה”	 ְוַיְמִליְך	 ִכְרעּוֵתּה,	 ְבָרא	
עיקרו	של	הקדיש,	כי	הפירוש	של	“ְבָרא	
העולם	 את	 ברא	 שה’	 זה	 ִכְרעּוֵתּה”,	
שברא	 מה	 “כל	 שכתוב:	 כמו	 כרצונו,	
בראו	 לא	 בעולמו,	 הוא	 ברוך	 הקדוש	
בשמי	 הנקרא	 שנאמר:	 לכבודו,	 אלא	
עשיתיו”	 אף	 יצרתיו	 בראתיו	 ולכבודי	

)אבות,	ו’(,
מחפש	 ה’	 האם	 השאלה:	 ונשאלת	
זה	 רצונו,	 זה	 שכבודו	 אלא	 כבוד?	
			” בֹודו כְּ 	– ָאָדם	 ל	 ֶשׁ 	 ֹו נ “ְרצֹו שכתוב:

)עבודה	זרה,	ע”א(,	ברגע	שמימשת	את	
רצונו	של	האדם	אז	בעצם	כיבדת	אותו,	
כך	להבדיל	מי	שמקבל	את	רצון	ה’	אז	

הוא	מכבד	אותו.

הוכחה מהגמרא שכבוד האדם הוא 
לקיים את רצונו

גדול	 כהן	 ישמעאל	 רבי	 של	 אמו	
הייתה	מבקשת	ממנו	להביא	לה	את	מי	
רחיצת	רגליו	כדי	שתשתה	אותם,	מרוב	
פעם	 וכל	 שלו,	 הִצְדקּות	 את	 שאהבה	
הוא	היה	מסרב	לה	בגלל	כבודה,	מפני	

שאין	זה	ראוי.
ויום	אחד	היא	הלכה	לחכמים	ואמרה		
והם	 אותה,	 מכבד	 לא	 שבנה	 להם	
להיות	 יכול	 איך	 אותו,	 ושאלו	 התפלאו	
שצדיק	כמוך	לא	מכבד	את	אימא	שלו,	
אז	הוא	הסביר	להם	שהיא	רוצה	לשתות	
את	מי	רחיצת	רגליו	והוא	דוחה	אותה,	
ענו	לו	החכמים	שרצונה	זה	כבודה,	ואם	
כיבוד	אב	 רוצה	לקיים	את	מצוות	 הוא	
את	 לשתות	 לה	 לתת	 צריך	 הוא	 ואם,	

המים	האלו,	ובאמת	כך	הוא	עשה.
מהמקרה	הזה	בגמרא	אנחנו	למדים	
את	 לעשות	 זה	 האדם	 של	 שהכבוד	

רצונו.

האדם צריך להחליט האם הוא 
ממליך את הקב”ה או את הסטרא 

אחרא

אז	רבינו	הקדוש	אומר	שבזה	שהאדם	
מקבל	את	רצון	ה’,	שהוא	החליט	שככה	
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הכי	טוב	בשבילו,	אז	“יְמִליְך	ַמְלכּוֵתּה”,	
הוא	ממליך	את	ה’.

בעלה	 את	 מאשימה	 אישה	 אם	 אז	
הזה	 והבעל	 בבית,	 שקורה	 נזק	 בכל	
מבין	שזה	הקב”ה	שרצה	שהיא	תצעק	
והוא	 אשם,	 לא	 שהוא	 למרות	 עליו	
ובהבנה,	 באהבה	 ה’	 רצון	 את	 מקבל	
אז	ברגע	הזה	הוא	המליך	את	ה’,	אבל	
רצון	 שזה	 מקבל	 אינו	 האדם	 כאשר	
‘איזה	אישה	זאת’,	ומאשים	 ה’,	ואומר:	
מלכות	 את	 ממליך	 הוא	 אז	 אותה,	
עכו”ם,	ובזה	מגדל	את	מלכות	הסטרא	
יבואו	 ובגלל	המעשה	הזה	שלו	 אחרא,	
לשלטון	 יעלו	 אולי	 לעמ"י,	 צרות	 עוד	
עוד	כמה	צוררים	כמו	נסראללה,	והכל	

בגלל	שלא	קיבל	את	רצון	ה’.

אם ה’ נותן רק טוב לאדם אז 
בשביל מה אנחנו מתפללים בכלל

אישה	אחת	סיפרה	שהיא	כבר	בת	34 
ולמרות	שהיא	בחורה	צנועה,	משכילה,	
מצליחה	 לא	 היא	 שמיים	 ויראת	 נאה	

למצוא	שידוך	ואפילו	אין	לה	הצעות.	
ה’	 שכך	 לדעת	 צריכה	 אישה	 אותה	
רוצה,	ואם	היא	תקבל	את	רצונו	אז		בזה	

היא	ממליכה	את	ה’.
רוצה,	 ה’	 כך	 אם	 תשאל:	 היא	 ואם	
צריך	 למה	 אז	 בשבילי,	 טוב	 הכי	 וזה	
כותב	 נתן	 רבי	 אז	 זה?	 על	 להתפלל	
שחייבים	 משהו	 הלכות”	 ב"ליקוטי	

לזכור	כל	החיים:
עושה	 יתברך	 שה’	 מה	 כל	 “באמת	

ָעִביד	 דְּ ל	 ‘שכָּ לטובתו,	 הכל	 האדם	 עם	
למה	 אז	 וקשה	 ָעִביד’	 ַרְחָמָנא	-	ְלַטב	
האדם	 לטובת	 הכל	 אם	 	– להתפלל”	
אני	 מה	 להתפלל.	 בכלל	 למה	 אז	
עושה	 הוא	 והרי	 לקב”ה	 לייעץ	 צריך	
לאדם	רק	טוב.	“הלא	כל	הייסורים,	הם	
טובות	גדולות	לזכותו,	אך	באמת	שמה	
כן	 ואף	על	פי	 שעושה	ה’	הכל	לטובה,	
עיקר	 כי	 מה’	 ולבקש	 להתפלל	 צריך	
כי	 בשבילו,	 לאדם	 היה	 האדם	 בריאת	
יעשה	 שאדם	 האדם,	 בידי	 נמסר	 הכל	
למטה,	 שפעו	 להמשיך	 וצינורות	 כלים	
האדם,	 ידי	 על	 הנעשים	 הכלים	 ובלא	
כי	 יכול	לרדת	למטה,	 אין	שפע	החסד	
ֶיֶרד	החסד	קודם	הכלים,	אז	יהיה	ריבוי	

השמן	ויגרום	כיבוי	הנר".
נתן	 רבי	 של	 מדהימה	 תשובה	 איזה	
הקדוש,	הרב	אומר	שבאמת	ברגע	הזה	
הכי	טוב	לבחורה	הזאת	שלא	להתחתן	
כי	אין	לה	ֶּכִלי	לקבל	את	הבעל	ואם	ה'	
ישלח	לה	בעל	בלי	הכלי,	אז	היא	תסבול	
ותתמרמר	ממנו,	וזה	נקרא	"ריבוי	שמן	
גורם	לכיבוי",	שכמו	שאדם	ישפוך	המון	
בסופו	 יתכבה	 הנר	 אז	 הנר,	 על	 שמן	
של	דבר.	אבל	אם	היא	תתפלל	אז	היא	
לקבלת	 ֶּכִלי	 ליצור	 בתפילתה	 יכולה	
יכול	לשפוך	לה	 ואז	ה’	 השפע	האלוקי	
בעל	 תקבל	 והיא	 לתוכו	 השפע	 את	

שהיא	רק	תהנה	ממנו	כל	החיים.
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כדאי להשקיע בתפילה ולבקש על 
הרוחניות כי אז תקבל גם גשמיות

ורבי	נתן	ממשיך	להסביר	לנו	על	מה	
להתפלל:

לקשר	 אלא	 אינן	 תפילותיו	 “כל	
המפורשות	 התפילות	 ואפילו	 נשמתו,	
בתפילה	כגון:	“רפאנו”,	לא	יהיה	לצורך	
התפילות	 	- נשמתו”	 בשביל	 אלא	 גופו	
רוחניות	 על	 להיות	 צריכות	 האדם	 של	
יכוון	 ב-”רפאנו”	 ולכן	 גשמיות,	 על	 ולא	
שה’	ירפא	אותו	מעין	רעה,	מלימוד	כף	
חובה,	מהגאווה	הקשה	ומהזלזול	שיש	
בליבו	על	בני	אדם,	וממילא	כאשר	יתקן	
את	הרוחניות	אז	תתוקן	גם	הגשמיות,	
ּומֹוִריד	 ָהרּוַח	 יב	 ׁ “ַמשִּ שכתוב:	 כמו	
ם"-	אם	הבאת	רוחניות,	מיד	תגיע	 ֶשׁ ַהגֶּ

גם	הגשמיות.	

כל רצון עם ישראל במסעות 
היה לעשות את רצון ה’ ולהגדיל 

מלכותו

“אור	החיים”	הקדוש	כותב	על	הפסוק	
ה'	 י	 פִּ ְוַעל	 ִיְשָׂרֵאל	 ֵני	 בְּ ִיְסעּו	 ה'	 י	 פִּ “ַעל	

ַיֲחנּו”:
עם	 איזה	 	- ישראל”	 שבח	 “להגיד	
היו	 שבמדבר	 ישראל,	 עם	 מיוחד	
לפעמים	מחכים	 שיעלה,	 לענן	 מחכים	
מה	 תחשבו	 רק	 חודש.	 ולפעמים	 יום	
להרכיב	 המטענים,	 כל	 את	 לפרק	 זה	
הארונות	 השידות,	 המיטות,	 כל	 את	
וצריך	 עולה	 הענן	 ולמחרת	 והסלונים,	
לפרק	הכל	שוב,	ואף	אחד	מבני	ישראל	

לא	התלונן	ולא	אמר	כלום.
“שלפעמים	התעכב	הענן	שנה	אחת	
התעכב	 לא	 ולפעמים	 כרצונו,	 וחנו	
הכתוב	 והשווה	 בוקר,	 עד	 מערב	 אלא	
שניהם	לרצון	שלהם	לנסוע	אחרי	לילה	
כמו	לנסוע	אחרי	שנה,	שלא	היו	קצים	
בעיכוב	החנייה	בין	יום	ובין	שנה,	והטעם	
אלא	 חפצים	 היו	 ה’,	שלא	 פי	 על	 הוא:	
ישראל	אמרו:	 בני	 	– ה’’	 לעשות	מאמר	
ה’,	אתה	תקבע	כמה	זמן	שאתה	רוצה	

שנהיה	פה,	יום	או	שנה.
כן,	כל	עבודת	ה’	שלנו	זה	 גם	אנחנו	
להמליך	את	ה’	ולקבל	את	עול	מלכותו,	
זה	 בחיים,	 לנו	 שקורה	 שמה	 ולהאמין	

מה	שה’	רוצה.
הלוואה	 לך	 הבטיח	 אדם	 אם	 אז	
ולא	נתן,	אין	לך	מה	לכעוס	עליו	כי	ה’	
כסף	 לקבל	 לך	 טוב	 לא	 שזה	 החליט	
אז	 ה’	 רצון	 את	 קיבלת	 ואם	 ממנו,	
קיבלת,	 לא	 ואם	 מלכותו,	 את	 הגדלת	
הגדלת	את	מלכות	הסטרא	אחרא,	ואז	
וגזירות	 צרות	 אסונות,	 מיני	 כל	 קורים	

על	עם	ישראל.

כמו שהאישה הכשרה עושה את 
רצון בעלה, כך האיש צריך להיכנע 

לרצון ה’ בכל התחומים

לא	 “אם	 כותב:	 מוולוז’ין	 חיים	 רבי	
לך	 יהיה	 שלא	 בנשים,	 היפה	 לך	 תדעי	
בנשים	שעושה	 הטובה	 כמו	 רצון,	 שום	

רצון	בעלה”.
טובה	 הכי	 שהאישה	 אומרת	 הגמרא	
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רצון	 את	 שעושה	 זאת	 היא	 בעולם	
להיות	 צריך	 אדם	 כל	 גם	 וככה	 בעלה,	

כנוע	לרצון	ה’.
ואם	ה’	החליט	שיהיה	לו	חבר	כזה	או	
אישה	כזאת,	אז	האדם	צריך	לבטל		את	
רצונו	כנגד	רצון	ה’	יתברך,	ואז	ממילא	
עובד	את	ה’	עם	החבר,	האישה,	הבנים	

והחברים	שה’	נתן	לו.
למשמעת	 שסרים	 הצאן	 “כמו	
ָך	 ַעמְּ “ַוֲאַנְחנּו	 שכתוב:	 כמו	 הרועה”-	
ְוֹצאן	ַמְרִעיֶתָך”	)תהילים	ע”ט(,	אף	פעם	
שהם	 הרועה	 עם	 מתווכח	 לא	 הצאן	
שהם	 או	 אחר	 למקום	 ללכת	 רוצים	
אנחנו	 ככה	 אחר,	 אוכל	 לאכול	 רוצים	
המפתחות,	 את	 לה’	 לתת	 צריכים	

שינהיג	אותנו	לאן	שהוא	רוצה.
גידל	 שהוא	 מבוגר,	 יהודי	 לי	 סיפר	
את	כל	ילדיו,	חיתן	אותם	ברוך	ה’	ודאג	
לקנות	לכל	ילד	דירה,	ועכשיו	בגלל	איזו	
מילה	שהוא	העיר,	כל	הילדים	והחתנים	
מנדים	אותו	ולא	רוצים	לדבר	איתו,	עד	
כדי	כך	שאחד	החתנים	איים	עליו	שלא	

יתקשר	אליהם	יותר	הביתה.	
כואב,	 מאוד	 זה	 שבאמת	 לו	 אמרתי	
אבל	הוא	צריך	לסמוך	על	ה’	שעושה	רק	
לטובתו,	ואולי	נגזרה	עליו	גזירה	שהוא	
צריך	להיפרד	לזמן	מה	ממשפחתו,	אז	
יהיה	 זה	 שלדוגמא	 שבמקום	 דאג	 ה’	
רק	 אז	 ארוך,	 אשפוז	 עם	 חולים	 בבית	
ועוד	 מהמשפחה,	 ניתוק	 איזה	 לו	 יהיה	

מעט	כבר	הכל	יחלוף	ויסתדר.
את	 לה’	 למסור	 צריך	 הזה	 האדם	

המפתחות	שינהל	אותו	הכי	טוב	שיש,	
מתוך	אמונה	שמה	שה'	יעשה	איתו	זה	
הדבר	הכי	נכון	בעבורו	והכי	טוב	בשבילו.

צריך האדם שלא יהיה לו רצונות 
עצמיים אלא הכל רצון ה’

וכותב:	 מוולוז’ין	 חיים	 רבי	 ממשיך	
הכוונה	 ִאיׁש’,	 ְרֵכי	 דַּ ה'	 ְרצֹות	 ‘בִּ “וזהו	
היא	דרכי	איש,	הוא	רק	רצון	ה’	ואין	לו	
ִלם	ִאּתֹו’,	 ם	אֹוְיָביו	ַיְשׁ רצונות	עצמו,	אז	‘גַּ
מפני	 אחרים	 רצונות	 כל	 מתבטלים	

רצונו”.
אדם	שה'	שלח	לו	ניסיון	שהוא	צריך	
הרבה	 במשך	 החולה	 באשתו	 לטפל	
ואסור	 ה’	 רצון	 להבין	שזה	 צריך	 שנים,	
לו	להתלונן	ולהתמרמר	על	כך	שלכולם	
עם	 מתמודד	 והוא	 בריאות,	 נשים	 יש	

אישה	שאינה	בריאה.
עם	 להתמודד	 שצריכה	 אישה	 או	
ומדבר	 שיחה	 שמרבה	 בעל	 של	 ניסיון	
ולמרות	 אחרות,	 נשים	 עם	 הרבה	
‘אם	 אומרת:	 היא	 בפנים	 לה	 שקשה	
החלטת	ה’	שכך	יהיה	וזה	רצונך,	למרות	
שזה	מצער	אותי,	אז	גם	אני	רוצה	את	
פרצופים	 שום	 לבעלה	 עושה	 ולא	 זה’,	
וברוגזים,	אז	בזה	היא	ממליכה	את	ה’.

ומי	שממליך	את	ה’	הוא	הופך	להיות		
ה’	 ממילא	 ואז	 הקב”ה,	 של	 מנאמניו	
שלו	 העבד	 הוא	 כי	 עליו	 לשמור	 צריך	

ולא	מורד	בו	עם	הסטרא	אחרא.
הקדיש,	 של	 הגדול	 הכוח	 זה	 ולכן,	
וכאשר	אדם	אומר	קדיש	על	הנפטרים	
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שלו,	הוא	צריך	לכוון	בזה,	שכל	מה	שה’	

עושה	לו	זה	רצונו.

אז	 הקב”ה	 את	 ממליך	 שהוא	 ובזה	

ְרָקֵנּה”,	ה’	ישלח	לו	מלא	 מגיע	“ְוַיְצַמח	ֻפּ

יֵחּה”	במהרה	בימינו.	 ישועות	“ִויָקֵרב	ְמִשׁ

אמן!!!

סיפורים אישיים מחזקים
גם לכם יש סיפור אישי? שתפו אותנו ונפרסמו.

במייל: b0526558387 או בוואטסאפ: 052-3978629

מעלות רבות לויתור

אישה	אחת	שמתגוררת	בניו	יורק	סיפרה,	שבאחד	הימים	הלכה	עם	אימא	שלה	כבת	ה-70	לצורך	

בדיקת	מיפוי	עצמות,	בדיקה	שבדרך	כלל	לוקחת	5	שעות.	כאשר	הן	היו	בחדר	ההמתנה	הגיע	בחור	

בן	30	ואמר	לה:	‘אני	לפנייך	בתור’,	אמרה	לו:	‘איך	יכול	להיות,	אני	מחכה	כאן	כבר	הרבה	זמן’??	אבל	

הבחור	התעקש,	ואמר	‘לא,	אני	לפנייך’.

נזכרה	האישה	בשיעורי	מורנו	ורבינו	הרב	אייל	עמרמי	שליט”א,	ואמרה	לו	‘אתה	צודק,	תכנס	לפני’.

מספרת	האישה	שבד”כ	לוקח	להם	הרבה	זמן	הבדיקה	ובעיקר	עד	שמוצאים	לה	וריד.	והפעם,	בזמן	

קצר	מאוד	מצאו	לה	וריד	והבדיקה	עברה	מאוד	מהר,	מה	שלא	קרה	אף	פעם.

בוויתור	הזה	שלה	היא	בעצם	הביאה	קורבן	עולה	לה’,	וקיימה	את	דברי	הפלא	יועץ:	“הוויתור	גזרת	

יהלום	לעניין	השלום,	ואבן	טובה	לעניין	האהבה.	מה	טוב	הוותרנות	לכל	אשר	אתו,	משים	שלום	בין	אדם	

לחברו	ובין	איש	לאשתו,	ומבריח	קטטה	ואיבה,	ועל	כל	פשעים	תכסה	אהבה,	וגם	מתן	אדם	ירחיב	לו,	

ולא	תאונה	אליו	רעה	ונגע	לא	יקרב	באהלו	שמדת	הוותרנות	תחיה	בעליה	ותצילהו	מצרה	וצוקה”!!!!
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  הרה"ג אייל עמרמי שללייטט""אא    ששייחחתתוו השבועית של מו"ר 
 כאייל תערוג   
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 השיעור השבועי כאייל תערוג
  שליט"א אייל עמרמיהרב   הגאון הגדולועט"ר מו"ר  מפי 

 ללררפפוואאתתוו  ההששללממהה  ששלל  ממוו""רר  וועעטטררתת  רראאששננוו  גגללייווןן  זזהה  ממווקקדדשש    
 ובעולם   מגדולי מזכי הרבים בדורנו, מקים עולה של תורה בארץ

 אייל עמרמי שליט"א  מורנו ורבינו הרב
שה' יתברך ירפאהו רפואה שלמה ויקיים אותו בבריאות איתנה ונהורא מעליא, וימלא ה' יתברך כל  

 משאלות ליבו לטובה לעבודתו יתברך
 

  ווההבבררככהה  ההתתוודדהה    
      ללרר''  ננפפתתלליי  ננייססייםם  ההיי""וו  

   אשר לא חוסך מזמנו ומרצו בכתיבת ועריכת השיעור השבועי מתוך שיחותיו
 .ו"ר הרב שליט"אמשל 

יהי רצון מלפני אבינו שבשמים שיזכה להמשיך להגדיל תורה ולהאדירה ויעמיד דורות ישרים  
 ומבורכים ותהי הברכה מצויה בביתו כל הימים אכי"ר

 

 מוקדשהעלון 
  הה  ששללממהה  ששלל    ההררבב  ההצצדדייקק  ררבביי  ששללווםם  אאררוושש  בבןן  ייממננהה  ששללייטט""אא  ללררפפוואא  ההעעללווןן  ממווקקדדשש    

  

מרדכי בן יאקוט, בנימין בן  ללררפפוואאתת   הרבנית זהרי, יוסף בן יוכבד,  האדמו"ר יאשיהו יוסף פינטו בן 
נתן  , ראובן בן שרה ,  ניסים בן סוליקה בן פורטונה, עמרם מסעוד בן לאה,    מרים, גילאור בן אתל אסתר, סאסי 

משה יעקב בן רוחמה ציפורה ,  ראובן בן שרה ,  אלון שקד בן חממה ,  קלימו בן ש'רונה   אליה בן נטלי ביתיה, 
רחל בת,  הודיה טובה בת אביבה ,  ירון בן תקוה ,  ירדן בן סימה , התינוק  חביב בן שמחה לרפואת הגוף והנפש,  

, יפה חיה בתמלכה בת ג’ולייט ,  ל בת סימה יוכבד י ת ציון אביג , שרה בת לולו, ב אסתר חיים בת שרה מדלן,  
לילך  ה לא ,  גילה בת זוהרה חנה, מרסל בת דיאמנטה, לאה בת מזל, רחל בת מרים מירה, איילת בת חבובה,  

עמה נעמי בת חנה, שלי רחל בתמזל בת רחל, נ ,  לינוי אודליה בת נורית ,  אילנה חתון בת מלכה ,  בת רחל חנה 
 סיוון שרה בת אסתר ,  אסתר בת עליזה ,  תמר בת מימה ,  מזל 

הי"ו   ללההצצללחחתת   ר' אברהם ניסים  מחזיק תורה וחסד  מרדכי אוחיון, יעקב בן רחל לשלום בית  , לה"ה 
דוד דודולזיווג הגון,    אלעזר מאיר בן ציפורה , ניסים בן מרים ופרנסה טובה, תאיר בן ציפורה, נדב בן אסתר,  

, אייל בן דליהיעקב אוחנה בן תמר ,  ישראל בן דניאלה שרה חזרה בתשובה ,  אלרועי יצחק בן מזל ,  בן רחל חלי 
אבי וגלית סבח פרנסה טובה,  יהודה ודליה זוהר ,  אליהו חזן בן אילנה ניאלה שרה,  לזיווג הגון, ישראל בן ד 

אליאן בתלכל הישועות,    תמר בת אביבה ירין בת גלית, אליה שמואל בן גלית, שוהם בן גלית,  ,  ושלום בית 
לילך, תם יהודה ואיריס אזולאי ובני בי , מזל בת אסתר,  אילנה בת אסתר ה לזיווג הגון,  לאה בת ציפור  , גלית 

אבי ואסתי ובר  , ציון בן מרסל וגיטל בת סיגלית לזרע קודש,    רחל שרה בת רוחמה לזרע קודש,    בת רוחמה 
 גילי בת אווה ,  טליה בת אילנית מרים ,  ז ני בת ד מרים  אילנית  ,  שילת בת מזל ,  דוד מלכה 

, אליהו חי בן רג'ינה, סלומוןאברהם מצליח בן פרטונה שלום ברזני בן חנה, דוד בן מקנין,    ללעעייללוויי  ננששממתת  
, יצחק בןעזיז בן שוקת   , דניאל בן חסיבה, אברהם בן מזל, יהושע בן איז'ה, נפתלי בן חבובה, חיים בן קדן 

,רפאל בן עליזה   , יצחק בן עליזה   , שחר רפאל בן סימה   , חיים בן ליליאן   , משה בן שלביה   עליה, דוד בן עליה, 
יוסף  , משה זנזורי בן מנטנה   , עמוס בן רחל   , יגאל בן רחל   , ה בן גיטה מש   , אברהם בן ש'רונה ,  מרדכי בן רחל 

,בנימין יחזקאל הלוי בן אסתר , וידל יפרח בן רחל,  ונתן שמעון בן אליס , י רבי דוד מחלוף   , ג'וילי בן שמחה 
בחבי ,  יצחק בן אבנר ,  מאיר בן צ׳חלה ,  יצחק בן ציפורה ,  שלמה בן לאה ,  שלמה ראובן בן ירוחם ,  שלום בן שרה 

,מרדכי אליהו בן אסתר ,  יוסף לוגסי בן אסתר ,  מוריס משה בן אסתר ,  אליהו לוגסי בן אסתר ,  לוגסי בן אסתר 
, מוריס בן סביחה, שרה בת פאני, רחלשמעון בן מזל ,  ישראל מלכה בן חוה אביבה ,  שלום אזולאי בן מינה 

סילביה סולטנה בת,  חסיבה   אסתר בת ,  פוחה בת שמחה אפרת בת מרים, אסתר בת אביגיל, זוהרה בת שרה,  
חדווה,  ציפורה בת יוכבד ,  אסתר גואטה בת מארי , רחל בת פלורין , מזל בת רבקה , חנה בת לאה ז"ל,   אסתר 

ת.נ.צ.ב.ה  מרלן ישראל בת לורה ,  וסף ואיזה אוחנונה , יפית בת רות, י אורלי סבטלנה בצרה ,  אזולאי בת אסתר 
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בטלפון:

וכן באתר
הרשמי

'כאייל תערוג'


